
Gorputz Hezkuntza



 

ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Herri kirol eta jolasak 
 

Arloa / Materia: Gorputz Hezkuntza 
 

Maila: LH 3. maila 
 

Testuingurua 

 

Euskal Herriko plazetan zenbait herri kirol ikusteko aukera izan duzu noizbait 

seguruenik. Harrigarrizko jarduera fisiko hauek gure tradizio eta kultur 

ondarearen zati nagusi bat da eta euren jatorria gure arbasoek burututako 

nekazaritza-lanetan koka dezakegu. Agian, hauetako batzuk eta haien 

garaian jarduten zituzten joko eta jolasak ezezagunak izango dira zuretzat. 

 

 

http://www.herrikirolak.biz webgunetik hartuta 

 

Problema 

 

Zoritxarrez, gaur egun ez dela aspaldian beste jolasten kaleetan. Arrazoi mila 

izanik: kalean ibiltzea gero eta arriskutsuagoa dela, aisialdia betetzeko 

baliabideek (kontsolak, telefonoak, telebista...) “indibidualismoa” bultzatzen 

dutela, ume-kopurua jaitsi egin dela..., kontua da, aspaldian gure aiton-

amonek erabiltzen zituzten hainbat kirol eta jolas erabat ezezagunak dira 

 

Xedea 

 

Euskal Herriko kirol eta jolasak ezagutzea, praktikatzea eta gozatzea. 



 

 

Helburuak 

 

• Herri jolas eta kultur adierazpen tradizionaletan gogoz parte hartzea eta 

jarrera baikorra erakustea. 

• Betiko tradizio jolasak praktikan jartzea. 

• Herri kirolen eta bestelako jardueren jatorriaz jabetzea. 

• Kideak errespetuz onartzea eta lankidetzan aritzea. 

• Jokoen arauak errespetzea eta barne logika ulertzea. 

• Joko eta kirol ezberdinek eskatzen dituzten trebetasunak modu egokian 

lantzea: bultza, tira, lekualdatu, altxatu, kolpatu.... 

• Irabaztea edo galtzea onartzea. 

• Jarduera fisikoa egiteko arropa eta oinetako egokiak erabiltzea. 

• Jarduera fisikoa egitean osasun eta higiene-ohiturak zaintzea. 

 

Ataza 

 

Herri kirol ezberdinekin osatutako ekitaldi bat prestatzea eskolan. 

 

Jarraibideak 

 

• Arazo egoera aurkeztu eta lan plana adostu. 

• Lauko taldetan: prestatu jolas bilduma bat, haiek ezagutzen dituzten eta 

haien familiakoek txikitan egindako herri jolasekin. 

• Proposatutako jolasen artean, talde gehienetan agertu diren jolasak 

burutu. 

• Talde bakoitzak herri kirol baten informazio bilatu IKTak erabiltzen gero 

praktikatzeko. 

• Material birziklatuekin tresnak prestatu gero modalitate batean 

erabiltzeko (txingak, soka-tira, lokotxak, harri ordezkoak).  

• Talde bakoitzak kartel bat diseinatu aukeratutako modalitatearen irudiak 

eta lehiketaren ezaugarriak erakusteko eta ekitaldiaren egunean bere 

txokoan jartzeko informazio gisa. 

• Prozesu guztian zehar, joko eta kirol arauak ulertu eta aplikatu. 

• Lankidetzan zein aurkaritza jardueretan errespetuz aritu ikaskideekin. 

• Prozesua ebaluatu baita ikasitakoaren lorpena ere (Autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

 
 
 

 
 

 



 

ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Erronka bertikala 
 

Arloa / Materia: Gorputz Hezkuntza 
 

Maila: LH 6. maila 
 

Testuingurua 

 

Gure herri inguruko  naturako parajeak aberats 

bezain ederrak dira. Euren ibilbideak ez dira beti 

errezak: landa lauak edo malda izugarriak, 

berdeguneak edo harrizko oztopo gaindigaitzak 

topa ditzakegu. Hala ere, ez da arraroa trebetasun 

ezberdineko kirolariak 

ibiltzen direla ikustea 

leku horietan. 

                                                    

https://pixabay.com/ webgunetik hartutako irudiak 

 

Problema 

 

Gai sentitzen zara naturako leku aldapatsuak zein malda gogorrak 

gainditzeko? 

 

Xedea 

 

Desplazamendu bertikalean oinarrizko trebetasunak jorratzea ziurgabetasun 

ingurunean segurtasun ikuspuntutik. 

 



 

Helburuak 

 

• Lekualdatze bertikaletan eskuen eta oinen euskarriak eta oreka 

hobetzea, segurtasunez mugitzeko. 

• Eskalada teknika hobetzea bide bertikalak egokiro igotzeko eta 

jaisteko, eta lagunari segurtasuna bermatzeko. 

• Eskaladako jardueretan arriskuak antzematea eta saihestea 

• Nork bere emozioak eta ahaleginak egoki kudeatzea espazio 

bertikalean era autonomoan mugitzen jakiteko. 

• Askotariko jardueretan elkarlanean eta erantzukizunez aritzea. 

• Banakako zein taldeko jardueretan arduratsua izateko prest agertzea. 

• Jarduera fisikoak egitean ekipamenduari eta higiene-ohiturei 

erreparatzea, bizi-ohitura osansungarriak finkatzen eta autonomia 

izaten laguntzeko. 

 

Ataza 

 

Ingurune ezezagun batean (adib: Atxarte) eskalada eta rapel ibilbideak 

egiteko  irteera bat burutzea.  

 

Jarraibideak 

 

• Arazo-egoera aurkeztu eta lan plana adostu. 

• Jarduerak binaka edo launaka jorratu. 

• Igotzeko zein jaisteko teknikak eta prebentzioak praktikatu, gimnasioan 

eta parkean oztopo ezberdinak gainditzeko. 

• Eskalatzeko oinarrizko materialarekin ohitu, erabili eta egokitu: sokak, 

arnesak, katu-oinak, espres zinta, grigria, magnesia… 

• Eskaladako oinarrizko teknika ezagutu eta praktikatu: arnesa jantzi, 

oinarrizko korapiloak (Interneten bilatu eta eredu batzuk ekarri), gorputz 

pisuaren eta besoen kokapena, atseden uneak eta heldulekuak hartzeko 

erak… 

• Eskaladako  jarduera hasieran rokodromoan landu eta rappel teknika 

praktikatu. 

• Arriskuak antzeman eta saihestu, segurtasuna bermatzeko. 

• Nor bere emozioez jabetu autorregulatzeko eta autoestimua hobetzeko. 

• Prozesua ebaluatu baita ikasitakoaren lorpena ere (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 
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